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 موسم الطيران لهواة تربية الحمام للزينة

 المـوسـم التـاريــخ االيـام مـــالحــظـات
 الكلبين ٨ / ٢٣ الى ٨ / ١١  من ١٣ الـرطـوبه

 سهيـل طـلـوع ١٠ / ١٤ الى ٨ / ٢٤ من ٥٢ الحـر ينكسـر
 الـوســم ١٢ / ٥ الى ١٠ / ١٥ من ٥٢ الشتـاء بـدايـة

 مـربعـانيـة ١ / ١٤ الى ١٢ / ٦  من ٤٠ البرودة شـدة
 الشتاء      
 الشبـاط ٢ / ٩ الى ١ / ١٥ من ٢٦ ربـط بـرودة

 العـقارب ٣ / ٧ الى ٢ / ١٠ من ٢٦ الـربيـع بـداية
 الحـميـم ٤ / ٢ الى ٣ / ٨ من ٢٦ العـجـوزة

 الـذرعـان ٤ / ٢٨ لىا ٤ / ٣ من ٢٦ الربيـع اخـر
 الكـنـه ٦ / ٦ الى ٤ / ٢٩ من ٣٩ الحـر بـدايـة

 الـثـريا ٦ / ١٩ الى ٦ / ٧ من ١٣ البـوارح
 التـويبـع ٧ / ٢ الى ٦ / ٢٠ من ١٣ حـار هـواء

 ١ - الجـوزاء ٧ / ١٥ الى ٧ / ٢ من ١٣ السـمـوم
 ٢ - الجـوزاء ٧ / ٢٨ الى ٧ / ١٦ من ١٣ البـوارح اخـر
 المـرزم ٨ / ١٠ الى ٧ / ٢٩ من ١٣ القيـص ةجمـر
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  :األميرك                                   ي صال                                   رقا )١

 الغرور فيهما يبدوا .. ووقوفه .. ومشيته .. كبير حجمه بأن يتميز
 
 
 
 
 
 
 

 :الـــرومانــــــــي )٢
 سعودي ريال ألف ١٥ لىإ أنواعه بعض تصل الحمام أنواع أغلى من

 النوع عند ويوضع بيضه فيؤخذ .. صغاره مطعاإ يستطيع وال صغير منقاره
 .به ليهتم البلدي أو الباكستاني

 
 

 
 
 
 :النفــــــاخ )٣

 الرقبة في كبير نفخ بوجود يتميز .. االسم من
 
 

 
 
 
 

 :فيـــــس لونــــــق )٤
 .. بيضه فينقل .. صغاره طعامإ يستطيع وال .. كبير ورأسه صغير منقاره

 المنشأ ألماني وهو .. البلدي أو الباكستاني للنوع
 
 
 
 
 
 
 

 :سلفــــــــار )٥
 امالحم من الصغيرة امحجاأل من
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 :بخـــــارى )٦
 .. مهمة رعايته لذلك .. عينيه يغطي والريش .. قريبة لمسافات ال إيطير ال

 .صغاره يربي ال وكذلك .. ليرى عينيه على النازل الريش بقص وذلك
 
 
 
 :كستــــــــانياالبـ )٧

 .الحمام وصغار بالبيض ومعتني مربي وأفضل أحسن
 
 
 
 
 

 
 
 :لمـــــــــــاع )٨

 .يلمع ريشه أن ميزته
 
 
 
 
 
 
 

 :كـــــوري )٩
 .الضفدع عيني تشبه وعينيه .. صغير حجمه

 
 
 
 
 
 

 
 

 :برليـــــــــــــن )١٠
 .به عناية هناك يكن لم لو يتكاثر وال .. بطئ وانتاجه .. صغير منقاره
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 :) الصرصور ( فتـــلة أبـــو )١١
 بالصرصور سمي لذلك .. صغير حجمه

 
 
 
 
 
 

 :البلـــــــدي )١٢
 الحمام وصغار لبيض ممتاز ربيم

 
 
 

 
 
 
 

 :يقطــــــــاو )١٣
 يعتني هو .. لعناية يحتاج وال .. صغاره يربي أنه غير .. يالبخار يشبه

 .وصغاره بنفسه
 
 
 
 
 
 

  :كشــــــكش )١٤
 والصدر .. الرقبة عند ريشه  كشكشة
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